На основу члана 54. и члана 63. став 1, Закона о јавним набавкама, Комисија за спровођење
јавне набавке, Набавка услуга дезинсекције и дератизације за потребе Специлјалне
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, сачињава измену конкурсне документације
за ЈН бр. 1/2015

Измена бр. 1
На стран број 8, Конкурсне документације, последњи став који гласи:
„Извршилац – Понуђач се обавезује да ће доставити уредне периодичне извештаје
електронским путем о извршеном послу, у складу са конкурсном документацијом и
уговореним обавезама.“, потребно је заменити ставом:
„Извршилац – Понуђач се обавезује да ће обезбедити сиситем електронског извештавања у
виду Веб апликације“

13.1.2015. године.
Комисија за јавне набавке.
Специјална болница за рехабилитацију
Бања Ковиљача

Дана 16.1.2015. године, од стране заинтересованог лица, на адресу Наручиоца, путем и мејла, достављен је предлог и примедба на услове из конкурсне документације:
„Овим путем упућујемо следеће примедбе на конкурсну документацију за ЈНМВ бр.
1/2015 (ДДД услуге):
На основу ког законског прописа као обавезни услов на страни 5. Прописујете
поседовање Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – УПРАВЕ
ЗА ВЕТЕРИНУ када се предметне услуге обављају не у ветеринарској већ у
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ за шта је Законом предвиђено поседовање само Решења
Министарства Здравља. У прилог томе да прописивање таквог услова није у складу са
Законом наводимо да се сами у конкурсној документацији позивате на дозволе које се
базирају на Закон о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, број 41/09) и Закон о
заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, број 125/04), које не
регулишу ДОЗВОЛУ УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ. Та дозвола се односи на ветеринарску
делатност и предмет је Закона о ветеринарству који Ви нисте навели у Конкурсној
документацији.
У вези са тим, у табели која се односи на Захтеване услове под тачком 5. не наводите
дозволу Управе за ветерину, позивајући се опет само на дозволе које регулишу Закон о
средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“, број 41/09) и Закон о заштити
становништва од заразних болести („Сл. гласник РС, број 125/04), чиме конкурсну
документацију чините нејасном и неприменљивом.
Друга примедба се односи на измену конкурсне документације коју сте на основу
примедбе једног од потенцијалних понуђача извршили дана 13.01.2015. године а која се
тиче обавезе „Извршиоца – Понуђача да обезбеди систем електронског извештавања у
виду Веб апликације“. Сматрамо да овакво пооштравања достављања Извештаја пре свега
није у сразмери са вредношћу јавне набавке (јавна набавка мале вредности) и да, без
ваљаног образложења, представља кршење основних законских начела поступака јавне
набавке, а које се тичу једнакости понуђача и обезбеђење конкуренције. Законом нигде
није прописан као обавезан услов за обављање ове делатности овај вид комуникације и
сматрамо да се прописивањем овог услова ограничава конкуренција у овом поступку.
На основу изнетог, упућујемо захтев да Конкурсну документацију измените у складу са
Законом, одредите НОВИ РОК за достављање Понуда.“
Законом о јавним набавкама (у даљем тексту ЗЈН), члан 63, став 2, одређено да
заинтересовано лице у писаном облику може тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези с припремањем понуде најкасније пет (5) дана пре истека рока за
подношење понуда. У вези са тим, како је наручилац огласио крајњи рок за достављање
понуда одредио 19.1.2015. године, заинтересовано лице је упутило појашњење и предлоге
ван законом одређеног рока за тражење додатних информација и појашњења.

Заинтересовано лице подсећамо, да уколико сматра да је наручилац учинио погрешке
супротне ЗЈН, може да упути захтева за заштиту права Републичкој комисији, који се
предају наручиоцу, и то у складу са чланом 149. став 3. у поступку јавне набавке мале
вредности, уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три (3) дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзир на начин достављања.
Пошто наручилац сматра да заинтересовано лице и даље може да поднесе конкурентну
понуду у поступку јавне набавке, даје му кратка појашњења у вези са упитима око
постављених услова:
1. Пошто се поступак јавне набавке спроводи у здравственој установи, а дезинсекција и
дертизација се односе на поступање са средствима која могу бити изузетно опасна и
штетна по људе који се крећу у околини која је третирана, наручилац је поставио услове
потенцијалним понуђачима везано за примену средстава која се користе приликом
третирања, те се од надлежног министарства захтева управо решење којим се дозвољава
потенцијалном понуђачу да поступа у било каквој вези са средствима за заштиту биља, јер
се Закон о средствима за заштиту биља („Сл. Гласник“, број 41/2009) управо односи на
регистрацију, контролу, увоз, производњу и најважније, примену средстава којима се
третира унутрашњост или околина објекта здравствене установе, те у складу са сваким
појединачних захтевом у вези са средствима, надлежно министарство и захтева дозволу
коју издаје решењем. Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл.
Гласник“, број 125/2004), наручилац је у обавези обезбеђивања санитарно - техничких и
хигијенских услова у објектима под санитарним надзором у објектима у којима се обавља
друштвена и јавна делтност, те у складу са тим дужан је да обезбеди у потпуности
сигурност корисницима својих услуга и другим лицима која се крећу у објектима и
околини Специјалне болнице за рехабилитацију, с тога и поставља захтеве што је могуће
одговорније и са већом стопом сигурности у одговорност оних који услугу треба да
изврше.
Како је у питању и дератизација, те се фактички поступа у заштити од одређених
животињских врста и третман се односи и на примену опасних средстава према одређеним
животињским врстама, логично је да се захтева одговарајућа дозвола органа који
дозвољава третман или заштиту према таквим врстама, те сматрамо да је захтевани услов
потпуно исправан и на месту. Како се заинтересовано лице предметно обавља посао
дератизације и дезинсекције, логично је да је третман према одређеним врстама захтева и
примену правила и дозволе органа који се баве заштитом или контролом управо тих врста,
стога је постављени захтев потпуно логичан и потребан.

Ако понуђач сматра да адекватну дозволу издаје други орган, односно да он то може
испунити недостављањем тражене дозволе или достављањем дозволе неког другог органа
за који поседује доказ да је издавалац истог или сличног документа, наручилац ће то
разматрати а он такву дозволу може и поднети у понуди као доказ о испуњавању
захтеваног услова.
2. Што се тиче захтеване ВЕБ апликације, сматрамо да није у питању захтев који се односи
на вредност саме јавне набавке већ на одговорност и сигурност, те са друге стране и
обавештеност и техничку напредност коју сам софтвер пружа, нарочито у време кад су
захтеви који се односе на обавештеност на нивоу коришћења апликативних софтвера ствар
једнакости и према наручиоцу и према грађанима који користе овај вид обавештавања и
добијања информације. Овако примљена информација, која је пре свега информација од
јавног значаја, брже пристиже, лакше се користи и прослеђује, и може бити лако и
једноставно доступна свима који су заинтересовани. Из ових разлога, у складу са
данашњим захтевима по питању распрострањености технологије која се користи,
наручилац сматра да је захтев потпуно оправдан и на месту.
У Бањи Ковиљачи,
дана 19.1.2015. године
Комисија за јавне набавке

